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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pajak 

2.1.1 Pengertian Pajak dan Unsur Pajak 

 Dalam kehidupan bernegara yang layak, pajak merupakan sumber 

pendapatan yang utama untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam 

menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta. 

 Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang sangat berguna 

bagi kepentingan bersama. Apabila membahas pengertian pajak, banyak para ahli 

memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang 

dikemukakan oleh Waluyo Wirawan B. Ilyas ( 2003;5) mengatakan bahwa : 

a) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan 
pelaksanaannya yang sifatnya dipaksakan. 

b) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

c) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun 
pemerintah daerah. 

d) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah 
yang bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, digunakan 
untuk membiayai public investment. 

e) Pajak dapat pula mempunyai  tujuan selain budgeter yaitu 
mengatur. 

 
Menurut Rocmat Soemitro (1992;2) bahwa: 

 “ Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam  

 masyarakat”. 
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 Masyarakat adalah kumpulan manusia yang  pada suatu waktu berkumpul 

untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu. Individu mempunyai hidup 

sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan 

kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya 

masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. 

Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan 

kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan 

biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan 

berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk 

kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan 

seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilan negara. 

 Penghasilan negara berasal dari rakyatnya  melalui pajak, dan/atau dari 

hasil kekayaan alam yang ada dinegara itu (natural reources). Dua sumber itu 

merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan bagi negara. 

Penghasilan itu membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup 

kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, 

dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, di situ timbul pungutan 

pajak sehinga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum. 

 Pungutan pajak mengurangi penghasilan/kekayaan individu, tetapi 

sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi 

kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-

pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat 

yang bermanfaat bagi rakyat, baik yang membayar maupun tidak. 

 Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan  bahwa pajak memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang  berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 

uang (bukan barang). 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 
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3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara 

langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan 

adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 Sedangkan menurut Brotodiharjo (1998;8) bahwa: 

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada kas negara 
untuk  membiayai biaya  rutin surplusnya digunakan untuk public 
saving yang  merupakan sumber utama untuk  membiayai public 
investment”. 

 
 Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak 

adalah iuran wajib yang sifatnya dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa 

timbal balik yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dan 

digunakan untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran umum. 

 

2.1.2 Fungsi Pajak 

 Menurut Muqodim (1990 ; 8) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 

a) Fungsi Finansial ( Budgetair Function) 

  Yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke kas negara atau dengan kata 

lain fungsi pajak sebagai penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran 

negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

b) Fungsi Mengatur ( Regulered Function) 

Yaitu fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan di masyarakat dibidang 

sosial, ekonomi, politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

 Menurut Waluyo Wirawan B. Ilyas (2003 ; 8) mengatakan bahwa : 

 Sebagai mana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu: 

1. Fungsi Penerimaan ( Budgetair Function) 

 Pajak berfungsi sebagai sumber-sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan  pengerluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh 

yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam 

negeri. 
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2. Fungsi Mengatur  ( Regulered Function) 

 Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu 

dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat 

ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. 

 Dari kedua pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi 

penerimaan atau fungsi budgetair yaitu pajak yang berfungsi sebagai sumber dana 

untuk memasukkan uang ke kas negara yang digunakan untuk pengeluaran 

pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. 

Contohnya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. Selain itu  

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan suatu keadaan di bidang sosial, 

ekonomi dan politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh pajak 

minuman keras dan barang mewah. 

 

2.1.3 Pengelompokan Pajak 

 Menurut Mardiasmo ( 2002 ; 5) pengelompokan pajak terdiri: 

1. Menurut Golongannya : 

a) Pajak Langsung 

 Yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak 

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : 

Pajak penghasilan. 

b) Pajak tidak langsung 

 Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai. 

2. Menurut Sifatnya 

a) Pajak Subjektif 

 Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, 

dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak 

penghasilan. 
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b) Pajak Objektif 

 Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan diri wajib pajaknya. Contoh : Pajak pertambahan nilai, 

dan pajak penjualan atas barang mewah. 

3. Menurut Lembaga Pemungutannya: 

a) Pajak Pusat 

 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : pajak 

penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang 

mewah, pajak bumi dan 

bangunan, dan bea materai. 

b) Pajak Daerah 

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas : 

• Pajak Propinsi 

Contoh : Pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor.  

• Pajak Kabupaten/Kota 

 Contoh : Pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak 

reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan 

pengelolahan bahan galian, pajak atas sewa menyewa/kontrak 

rumah dan/atau bangunan, dan pajak pemanfaatan air bawah 

tanah dan air permukaan. 

Sedangkan menurut Hamdan Aini (1993 ; 13 ) bahwa pengelompokan 

pajak terdiri dari: 

1. Berdasarkan Sifat : 

a) Pajak Pribadi 

Dalam hal ini pengenaan pajak lebih memperhatikan keadaan 

pribadi seseorang, seperti berapa istri, berapa anak dan kewajiban 

finansial lainnya (PPH pribadi) .  
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b) Pajak Kebendaan 

Yang diperhatikan adalah objeknya, pribadi wajib pajak 

dikesampingkan  ( PPH badan hukum). 

c) Pajak Atas Kekayaan 

 Yang menjadi objek adalah kekayaan seseorang atau badan. 

d) Pajak Atas Bertambahnya Kekayaan 

Pengenaan didasarkan atas seseorang yang mengalami 

kenaikan/pertambahan kekayaan, biasanya dikenakan hanya satu 

kali. 

e) Pajak Atas Pemakaian ( Konsumsi) 

 Pajak atas kenikmatan seseorang. 

f) Pajak yang Menambah Biaya Produksi 

 Yaitu pajak yang dipungut karena jasa negara yang secara langsug 

 dapat  dinikmati oleh produsen. 

 

2. Berdasarkan Ciri 

a) Pajak Subjektif dan Objektif: 

 Pajak Subjektif 

Yaitu pajak yang memperhatikan keadaan wajib pajak untuk 

menetapkan pajaknya dicari alasan yang objektif yang 

berhubungan erat dengan keadaan netral. 

 Pajak Objektif 

Yaitu pajak melihat objeknya selain dari pada benda dapat juga 

berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan 

timbulnya  kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari 

subjeknya, tidak  mempersoalkan apakah subjek berdiam 

didalam atau luar negeri. 

b) Pajak Langsung dan tak langsung: 

� Pajak langsung dalam arti administrasi (yuridis) : Berkohir, 

dipungut  secara periodik. 
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� Pajak tak langsung dalam arti administrasi (yuridis) : Tidak 

berkohir,  tidak dipungut secara periodik. 

� Dalam arti ekonomis : Harus dipikul sendiri oleh subjek pajak, 

dapat dilimpahkan pada orang lain. 

Maka dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis 

pajak adalah pajak langsung, yaitu pajak yang harus dibebankan langsung kepada 

Wajib Pajak yang bersangkutan yang berkohir dan dipungut secara periodik, 

contohnya pajak penghasilan. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang 

pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain yang tidak berkohir dan tidak 

dipungut secara periodik, contohnya pajak pertambahan nilai. Pajak subjektif  

yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang memperhatikan keadaan 

pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya yang berhubungan erat dengan 

keadaan materiil contohnya pajak penghasilan. Pajak Objektif yaitu pajak yang 

berpangkal pada objek tanpa mempersoalkan apakah subjek berdiam 

di dalam negeri atau di luar negeri. 

Jenis pajak berdasarkan sifat yaitu pajak pribadi (perorangan), pajak 

kebendaan, pajak atas kekayaan, pajak atas bertambahnya kekayaan, pajak atas 

pemakaian (konsumsi) dan pajak yang menambah biaya produksi. Pajak menurut 

lembaga dan pemungutannya yaitu pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah pusat, digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : 

pajak bumi dan bangunan, dan bea materai. Pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh: Pajak reklame dan pajak hiburan. 

 

2.1.4   Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo ( 2002 ;7) 

a) Official Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 

oleh Wajib Pajak. 
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Ciri-cirinya: 

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. 

2. Wajib pajak bersifat pasif. 

3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

Menurut Erly Suandy ( 2002 ; 14 ) sistem ini utang pajak timbul apabila 

telah ada ketetapan pajak dari fiskus. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan 

ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assessment System sesuai dengan 

timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila 

sudah ada ketetapan pajak dari fiskus. 

b) Self  Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. 

Ciri-cirinya: 

1. Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

2. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah 

yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah ( SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, 

membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Jika wajib pajak tidak atau 

kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD, maka 

akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). 

c) With Holding System 

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada 

pihak ketiga ( bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
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Ciri-cirinya: 

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak 

ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksudkan antara 

lain pemberi kerja, bendaharawan pemerintah. 

 

2.2 Kontribusi dan Pajak Sewa menyewa/Kontrak rumah Dan/Atau 

Bangunan 

2.2.1  Pengertian Kontribusi 

 Kata “ kontribusi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2000;592) 

berarti :  

 “ Iuran uang atau sumbangan”. 

 Sedangkan menurut Graham Mott (1996;126) bahwa : 

Istilah “kontribusi” mempunyai arti khusus dalam ak untansi dan 
dapat didefinisikan  sebagai selisih antara nilai penjualan dengan 
biaya variable. Definisi ini dapat  diterapkan, baik untuk satu unit 
produksi atau lini produk dan jasa. Kontribusi  adalah laba sebelum 
semua biaya tetap diperhitungkan, dan mungkin ada diantara laba 
kotor dan laba bersih pada kebanyakan perusahaan. 

 

2.2.2  Pengertian Pajak Sewa menyewa/Kontrak rumah Dan/Atau Bangunan 

 Menurut Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2003, DIPENDA Kota 

 Bandung, dijelaskan bahwa: 

“Pajak Sewa Menyewa/ Kontrak Rumah dan /atau Bangunan adalah 
pajak atas penerimaan uang pembayaran jasa sewa menyewa/kontrak 
rumah dan/atau bangunan lainnya”. 
 
“Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan adalah 
keadaan dimana rumah dan/atau bangunan lainnya yang dihuni atau 
digunakan untuk tempat tinggal oleh bukan pemilik berdasarkan 
kesepakatan antara pemberi jasa sewa/kontrak dengan penerimaan 
jasa sewa/kontrak disertai pembayaran uang sewaan/kontrak dalam 
jumlah tertentu untuk jangka waktu tertentu”. 
 
“ Sewaan rumah  adalah bangunan berupa rumah atau kamar yang 
pembayaran uang sewaan dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu 
tertentu.” 
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“ Harga sewa/kontrak adalah jumlah ataupun nilai baik dalam 
bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh 
pemilik dan penyewa dan oleh  penyewa dibayarkan kepada pemilik 
sebagai pembayaran atas penghunian atau bangunan untuk jangka 
waktu tertentu”. 

 

2.2.3   Jenis, Fungsi Dan Lokasi Rumah Dan/Atau Bangunan 

1. Jenis bangunan adalah wujud suatu bangunan yang mempunyai bentuk 

dapat berupa bangunan tunggal, bangunan kopel/gandeng dua, bangunan 

gandeng banyak/deret, bangunan susun. 

2. Fungsi bangunan adalah bangunan yang dipergunakan sesuai kegunaan 

dan aktivitasnya seperti: hunian, kantor, toko, gudang, industri, dan lain-

lain. 

3. Kegunaan atau fungsi suatu bangunan diklasifikasikan sebagai berikut: 

a) Fungsi I (F.1) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan 

untuk bangunan rumah tinggal/hunian; 

b) Fungsi II (F.II) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan 

untuk bangunan kantor/jasa sosial; 

c) Fungsi III (F.III) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan 

untuk bangunan tempat usaha seperti: perkantoran, pertokoan, rumah 

toko, rumah kantor, dan lain-lain; 

d) Fungsi IV (F.IV) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan 

untuk pergudangan; 

e) Fungsi V (F.V) adalah bangunan yang berfungsi dan dipergunakan 

untuk perindusrian. 

4. Dalam penentuan fungsi sebagaimana dimaksudkan diatas dipergunakan 

indeks fungsi (IF) sebagai berikut: 

• F.I    dengan indeks fungsi = 1 

• F.II   dengan indeks fungsi = 1,5 

• F.III  dengan indeks fungsi = 2,5 

• F.IV  dengan indeks fungsi = 3 

• F.V   dengan indeks fungsi = 3,5 
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5. Lokasi bangunan adalah tempat kedudukan atau letak suatu bangunan 

dalam suatu wilayah administrasi. 

6. Lokasi bangunan (indeks lokasi) yang  dalam hal ini dibagi menurut 

Daerah Manfaat Jalan (Damaja) dengan perincian sebagai berikut: 

a) Lokasi I (L I) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang berada dalam 

kampung dengan fasilitas jalan setapak sampai dengan Damaja 4 

(empat) meter; 

b) Lokasi II ( L II) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki 

fasilitas jalan dengan Damaja 4 (empat) sampai dengan Damaja 16 

(enam belas) meter; 

c) Lokasi III (L III) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki 

fasilitas jalan dengan Damaja 16 (enam belas) sampai dengan Damaja 

26 ( dua puluh enam) meter; 

d) Lokasi IV (L IV) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki 

fasilitas jalan dengan Damaja 26 (dua puluh enam) sampai dengan 

Damaja 36 ( tiga puluh enam) meter; 

e) Lokasi V (L V) adalah letak/lokasi suatu bangunan yang memiliki 

fasilitas jalan dengan Damaja 36 (tiga puluh enam) sampai dengan 

Damaja 47 ( empat puluh tujuh) meter; 

7.  Dalam penentuan lokasi bangunan sebagaimana dijelaskan diatas  

 dipergunakan  Multi Indeks sebagai berikut: 

• L.I    dengan indeks lokasi = 4,5 

• L.II   dengan indeks lokasi = 6 

• L.III  dengan indeks lokasi = 7,5 

• L.IV  dengan indeks lokasi = 9 

• L.V   dengan indeks lokasi = 10 

 

2.2.4    Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak  

1. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah penerimaan atas pembayaran 

jasa sewa menyewa/kontrak rumah dan/atau bangunan menurut 

klasifikasi, jenis dan lokasi bangunan. 
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2. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 5 % ( lima persen) dari dasar Pengenaan 

Pajak 

3. Besarnya Pajak = Indeks Lokasi x Indeks Fungsi Standar Biaya x Tarif 

Pajak 

4. Besarnya Nilai Standar Sewa sebagaimana dimaksudkan perhitungan 

diatas tercantum dalam lampiran. 

 

2.2.5    Objek Pajak,Subjek Pajak,Wajib Pajak dan Masa Pajak 

 Objek Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan 

1. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran atas penghunian dan/atau penggunaan rumah dan/atau 

bangunan yang disewakan/dikontrakan. 

2. Objek Pajak ini meliputi: Rumah sewa/kontrakan, rumah 

kost/pondokan, rumah susun, apartemen, condominium, villa, ruko, 

rukan dan sejenisnya. 

3. Pengecualian dari Objek Pajak adalah penguhnian rumah instansi 

(Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Asing), 

penghunian daerah, maupun menumpang, penghunian sementara atau 

rumah singgah, Asrama Mahasiswa, Pondok Pesantren, Asrama Panti 

Asuhan/Panti Jompo. 

 

Subjek Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan 

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyewa/mengontrak 

rumah dan/atau bangunan. 

Wajib Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah Dan/Atau Bangunan 

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjalankan kegiatan 

usaha sewa menyewa/kontrak dan/atau bangunan lainnya. 

 

2.2.6    Masa Pajak, Pajak Terutang dan Surat pemberitahuan Daerah Pajak  

1. Masa  Pajak adalah 1 (satu) bulan takwin atau jangka waktu lain yang 

ditetapkan oleh Walikota. 
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2. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak terjadinya sewa 

menyewa rumah. 

3. Setiap Wajib Pajak harus mengisi surat Pemberitahuan Pajak Daerah 

(SPTPD) dengan jelas, benar, dan lengkap. 

4. SPTPD tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota sesuai 

dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Walikota. 

 

2.2.7    Penetapan Pajak 

Berdasarkan SPTPD tersebut Walikota menetapkan Pajak Terutang 

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

 

2.2.8    Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 

1. Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan 

menggunakan SSPD. 

2. Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak 

SKPD, SKPDBT, STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar 

bertambah. 

3. Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan 

yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak 

untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan 

bunga sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan. 

 

2.2.9    Pembayaran Pajak 

1. Apabila Wajib Pajak kelebihan di dalam membayar pajak, maka Wajib 

Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak kepada 

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. 

2. Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainya, kelebihan 

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud diatas, akan diperhitungkan 

untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak yang dimaksud. 
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3. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu 

paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya  SKPDLB. 

4. Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah 

lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau 

pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak. 

 

2.3   Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut Suparmoko ( 2001;55), Pendapatan Daerah adalah : 

“Pendapatan Daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah 
sendiri, pendapatan  asli daerah yang berasal dari pembagian 
pendapatan asli daerah, dana  perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman  daerah, dan 
pendapatan daerah lainnya yang sah”. 

 

Menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah : 

"Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan".  
 
Dari   pengertian   tersebut   terkandung   unsur-unsur   dalam   pengertian 

pendapatan asli daerah, antara lain: 

1. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh 

dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri. 

2. Dipungut berdasarkan peraturan daerah. 

3. Peraturan daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sedangkan pengertian pendapatan asli daerah menurut Indra Bastian (2001 

; 210) menyatakan bahwa: 

"Pendapatan asli daerah merupakan akumulasi dari pos penerimaan 
pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan pajak yang 
berisi hasil perusahaan milik daerah, pos pengelolaan investasi serta 
pengelolaan sumber alam". 
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Selanjutnya pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi 

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. 

 

2.3.1 Pajak Daerah 

Seperti dinyatakan dalam UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber 

pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah 

daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Mardiasmo (2003 ; 98), definisi Pajak Daerah adalah : 

"Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 
atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, 
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku,  yang digunakan  untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah” 
 

Pajak daerah propinsi terdiri dari:  

a) Pajak Kendaraan Bermotor 

Yang menjadi objek PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan 

bermotor sebagai alat angkut orang atau sarang. Pemilikan atau penguasaan 

kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kedutaan, 

konsulat, perwakilan negara asing, perwakilan lembaga internasional, 

dikecualikan dari pengenaan PKB. Kemudian yang menjadi subjek PKB 

adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan 

bermotor. Selanjutnya wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi 

atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Tarif PKB ditetapkan sebesar 

1,5 % dari nilai jual kendaraan bermotor. 

b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

Adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat 

dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke 

dalam badan usaha. Jadi objek pajak BBNKB adalah pergerakan kendaraan 

bermotor, kecuali pergerakan kendaraan bermotor kepada pemerintah pusat 

dan daerah, kedutaan dan konsulat asing. Sebagai subjek pajak atau wajib 
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pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan 

kendaraan bermotor. Tarif BBNKB adalah 10% dari nilai jual kendaraan 

bermotor, sedangkan untuk penyerahan hak dengan warisan ditetapkan tarif 

sebesar 0,1 %. 

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

Adalah pajak yang digunakan terhadap penggunaan bahan bakar (bensin, solar 

dan gas) untuk menggerakkan kendaraan bermotor. Jadi yang menjadi objek 

pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan 

bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan 

bermotor. Selanjutnya subjek pajak bahan bakar kendaraan sebagai wajib 

pajaknya adalah penyedia bahan bakar kendaraan bermotor tersebut. Adapun 

tarif ini ditetapkan 5 %. 

d) Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 

Adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk 

digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar 

rumah tangga dan pertanian rakyat. Sedangkan yang dimaksud dengar air 

bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk air yang muncul 

secara alami diatas permukaan tanah. Selanjutnya yang dimaksud dengan air 

permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tetapi tidak 

termasuk air laut. Yang menjadi objek pajak pemanfaatan air bawah tanah dan 

air permukaan adalah pengambilan air bawah tanah dan pengambilan air 

permukaan. Dikecualikan dari pengenaan pajak atas pengambilan air bawah 

tanah dan air permukaan ini adalah: 

� Pengambilan air oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

� Pengambilan air permukaan oleh BUMN yang khusus didirikan untuk   

menyelenggarakan   usaha   eksploitasi   dan   pemeliharaan pengairan 

serta mengusahakan air dan sumber daya air. 

� Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk keperluan dasar 

rumah tangga, dan pengambilan air lainnya yang diatur oleh pemerintah 

daerah. 
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Kemudian besarnya tarif pajak ini adalah maksimum 20 % dan harus 

ditetapkan oleh Peraturan Daerah. 

Pajak daerah kabupaten dan kota terdiri dari: 

a) Pajak Hotel dan restoran 

Adalah pajak atas pelayanan hotel dan restoran. Objek pajak hotel dan 

restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dan 

atau restoran, termasuk dalam objek pajak hotel dan restoran adalah: 

(1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 

(2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau 

tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. 

(3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. 

(4) Jasa persewaan maupun untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel. 

(5) Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disukai dengan 

fasilitas penyantapan. Subjek pajak hotel dan restoran adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan pembayaran atau pelayanan hotel dan atau 

restoran, sedangkan wajib pajak hotel dan restoran adalah orang atau 

badan yang mengusahakan hotel dan restoran. Tarif pajak ini paling tinggi 

adalah 10 % dari nilai-nilai pembayaran tersebut. 

b) Pajak Hiburan  

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis 

pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang ditandai atau dinikmati oleh 

setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas 

untuk berolah raga. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan, dan 

subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menetap atau 

menikmati hiburan. Dan wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan 

tersebut. Tarif pajak ini ditetapkan paling tinggi sebesar 35 % dari jumlah nilai 

pembayaran (dasar pajak). 

c) Pajak Reklame 

Adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, 

perbuatan atau media yang dipergunakan untuk memperkenalkan, 

menyampaikan, memuji suatu barang atau jasa agar menarik perhatian umum. 
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Objek pajak reklame diluar televisi, radio, dan media cetak, yang menjadi 

subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan 

atau memesan reklame, demikian pula wajib pajak reklame adalah orang 

pribadi atau badan yang meyelenggarakan reklame. Kemudian sebagai dasar 

pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame, dan pajak reklame paling tinggi 

25 % dari dasar pajak. 

d) Pajak Penerangan Jalan 

Adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa didaerah 

tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah 

daerah. Yang menjadi objek penerangan adalah penggunaan tenaga listrik di 

wilayah atau daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar 

oleh pemerintah daerah. Adapun yang menjadi subjek penerangan jalan adalah 

orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan yang 

menjadi wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badab yang 

menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. Tarif penerangan 

jalan paling tinggi sebesar 10 % dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 

e) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 

Merupakan pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C. yang 

merupakan objek pajak ini adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan 

C yang meliputi: asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu 

apung, batu permata, bentomit, dolomit, feldsfar, garam batu (halite) grafit, 

granit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, manner, nitrat, opsidien, 

oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, phospat, talk, tanah serap 

(fullersearth) tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit. Yang 

menjadi subjek pajak dan sekaligus wajib pajak dari pajak atas pengolahan 

bahan galian golongan C adalah orang pribadi yang mengeksploitasi atau 

mengambil bahan galian golongan C. Tarif ini paling tinggi sebesar 20 % dan 

harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

f) Pajak Parkir 

Berdasarkan Perda No.13 Tahun 2001 tentang pajak parkir, diterangkan 

bahwa objeknya adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat 
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parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, 

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi 

kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Subjeknya adalah orang atau 

badan yang menyelenggarakan tempat perpakiran (swasta).   

g) Pajak Sewa Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan 

Menurut Perda Kota Bandung No.04 Tahun 2003 tentang Pajak Sewa 

Menyewa/Kontrak Rumah dan/atau Bangunan, Objek pajaknya adalah setiap 

pelayanan yang disediakan dengan pembayaran atas penghunian dan/atau 

penggunaan rumah dan/atau bangunan yang disewakan/dikontrakkan. 

Sedangkan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang 

menyewa/mengontrak rumah dan/atau bangunan.  

h) Pajak-pajak Baru  

Dalam Undang-undang No.  18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi 

daerah, disebutkan dalam pasal 2 bahwa pemerintah daerah dimungkinkan   

untuk   menciptakan   pajak-pajak   baru,   tetapi   harus memenuhi kriteria 

pajak seperti: 

1. Bersifat pajak 

2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan 

umum 

3. Potensinya memadai 

4. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 

5. Tetap    mempertahankan    aspek    keadilan     dan    kemampuan 

masyarakat, dan 

6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup. 

 

Pajak merupakan sumber umum penerimaan pemerintah yang hampir 

tidak berubah dan benar-benar dijaga oleh pemerintah pusat. Pembagian hasil 

penerimaan ini dengan cara penyerahan atau pembagian, adakalanya dicantumkan 

dalam undang-undang. Beberapa cara pemerintah regional dinegara kesatuan 

memperoleh pemerimaan yang berasal dari pajak penghasilan, sebagian 



 28

dimungkinkan oleh sistem pajak nasionalnya dan lainnya, karena perbedaan dasar 

pajak yang ditetapkan. Pengaturan pembagian hasil pajak yang dimaksud antara 

lain dicantumkan pada Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan 

keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu pada pasal yang menerangkan 

tentang pembagian hasil pajak bumi dan bangunan dan perolehan hak atas bumi 

dan bangunan. 

Sistem pajak penghasilan nasional memiliki ciri umum tertentu yang 

membedakan antara pajak yang dikenal atas penghasilan orang pribadi dan laba 

yang diperoleh suatu perusahaan. Penetapan bagi pajak orang pribadi dengan cara 

mengenakan pajak atas pendapatan hasil seseorang dikurangi biaya-biaya dan 

potongan yang biasanya berbeda antara satu keluarga dengan yang lainnya. Pajak 

perusahaan dikenakan atas laba yang diperoleh suatu perusahaan setelah 

diperhitungkan dana untuk penyusutan. Pajak penghasilan orang pribadi biasanya 

bersifat progressif, sedangkan tingkat pajak yang berbeda dikenakan terhadap laba 

suatu perusahaan yang biasanya dimiliki dengan prosentase yang lebih tinggi. 

Tingkat pajak orang pribadi sering kali dibedakan antara pendapatan dan 

penghasilan yang diperoleh seseorang, akan tetapi bukan merupakan suatu 

pendapatan dimana yang terakhir ini tingkat pajaknya dikenakan lebih tinggi, 

tunjangan yang diberikan kepada perorangan adalah untuk meringankan golongan 

berpenghasilan rendah. Bagi negara-negara berkembang hal ini secara efektif 

untuk memberikan keringanan untuk sebagian terbesar dengan jumlah 

penduduknya. Dalam hal ini administrasi pajak pendapatan nasional secara nyata 

memusatkan perhatian pada gaji disektor formal yang diterima oleh pegawai 

pemerintah swasta dan laba atas perusahaan. 

Untuk itu, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang pelaksanaan pemungutan jenis-jenis pajak tertentu oleh masing-

masing daerah, dengan peraturan perundang-undangan tersebut pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola sumber-sumber 

penerimaan pajak di daerah. 
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Upaya peningkatan pajak dilakukan di dalam kerangka perbaikan sistem 

perpajakan secara keseluruhan. Beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut 

Sitompul (1996:278) antara lain: 

1) Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan 
2) Memperbaiki kinerja pajak daerah yang ada 
3) Meningkatkan wewenang pemerintah daerah 
4) Meningkatkan administrasi pajak daerah 
5) Menciptakan pajak daerah yang baru konvensional 
6) Menciptakan pajak daerah yang baru non konvensional 
 

Sementara itu, Bachrul Elmi (2002:46) mengungkapkan upaya yang 

ditempuh untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah antara lain: 

1) Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan 
ekstensifikasi   terhadap  jenis-jenis   pajak  tertentu,  yaitu   dengan 
memberikan kemudahan lapangan usaha baru; 

2) Peranan appraisal valuation terhadap asset-asset daerah; 
3) Fungsi     budgeter     dari     penerimaan     pajak     daerah,     artinya 

meningkatkan   efisiensi   dengan  cara   mengalokasikan   
penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.  

 

2.3.2 Retribusi Daerah 

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar 

peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah 

retribusi daerah. Di beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah 

dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. 

Yang dimaksud dengan retribusi daerah menurut Ketentuan Undang-

undang No. 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001, bahwa: 

"Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai perabayaran atas 
jasa atau pemberian izin tertentu yang bersifat khusus, disediakan 
dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau badan".  

 

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber 

pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar 

kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat 

pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-undang No. 18 

tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Banyak jenis retribusi, 
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tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai dengan objeknya. Objek 

retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota. 

 

Macam-macam retribusi daerah :  

1. Retribusi Jasa Umum. 

Adalah retribusi atau jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk 

tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau badan. Dalam menetapkan jenis retribusi ke dalam kelompok 

retribusi jasa umum, kriteria yang digunakan adalah bahwa: 

a Jasa   tersebut   termasuk   dalam   kelompok   urusan   pemerintah   yang 

diserahkan kepada daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi; 

b Selain  melayani kepentingan  umum, jasa tersebut memberi  manfaat 

khusus  bagi   orang  pribadi   atau  badan  yang  diharuskan  membayar 

retribusi, misalnya pelayanan pemungutan dan pembuangan sampah; 

c Jasa tersebut dianggap layak jika hanya disediakan kepada orang pribadi 

atau badan yang membayar retribusi, seperti pelayanan kesehatan untuk 

seseorang yang mampu (memiliki penghasilan yang cukup); 

d Retribusi untuk pelayanan pemerintah daerah itu tidak bertentangan 

dengan kebijaksanaan nasional; 

e Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta dapat 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; 

f Pelayaaan yang bersangkutan dapat disediakan secara baik dengan kualitas 

pelayanan yang memadai. 

 

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain: 

1) Pelayanan kesehatan 

2) Pelayanan kebersihan dan persampahan 

3) Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk (KTP) dan akta catatan 

sipil 

4) Pelayanan pemakaman dan pengaburan mayat 
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5) Pelayanan parkir di tepi jalan umum 

6) Pelayanan pasar 

7) Pelayanan air bersih 

8) Pengujian kendaraan bermotor 

9) Pemeriksaan alat pemadam kebakaran 

10) Penggantian biaya cetak peta yang dibuat pemerintah daerah 

11) Pengujian kapal perikanan 

 

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum 

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi. Sedangkan subjeknya adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang 

bersangkutan. 

 

2. Retribusi Jasa Usaha. 

Adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan 

menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta. Adapun jasa atau pelayanan usaha harus memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

a. Jasa tersebut harus bersifat komersial yang disediakan oleh swasta, tetapi 

pelayanan sektor swasta dianggap belum memadai dan 

b. Harus terdapat harta yang dimiliki atau dikuasai Pemerintah Daerah dan 

belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah seperti tanah, 

bangunan dan alat-alat berat. 

Jadi yang menjadi objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena 

pelayanan tersebut belum cukup disediakan oleh swasta. Sedangkan subjeknya 

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan 

jasa usaha yang bersangkutan. 

Secara rinci jasa-jasa usaha itu dapat disebutkan sebagai berikut: 

1) Pemakaian kekayaan daerah 
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2) Pasar grosir dan atau pertokoan 

3) Pelayanan terminal 

4) Pelayanan tempat khusus parkir 

5) Pelayanan tempat penitipan anak 

6) Penginapan /pasanggrahan/vila 

7) Penyedotan kakus 

8) Rumah potong hewan 

9) Tempat pendaratan kapal 

10) Tempat rekreasi dan olah raga 

11) Penyebrangan di atas air  

12) Pengolahan air limbah  

13) Penjualan usaha produksi daerah 

 

3. Retribusi Perijinan Tertentu  

Adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka 

pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah 

Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau 

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan. 

Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin 

tertentu dari Pemerintah daerah. 

Seperti halnya dengan pajak, retribusi perizinan juga mempunyai peranan 

ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai alat pengatur. Lebih 

tepatnya retribusi perijinan dapat digunakan sebagai instrument untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian maupun untuk pengawasan disamping sebagai sumber 

pendapatan daerah. 
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Perijinan tertentu yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah: 

1)   Ijin peruntukan penggunaan tanah 

2)   Ijin mendirikan bangunan (1MB) 

3)   Ijin tempat penjualan minuman beralkohol 

4)   Ijin gangguan 

5)   Ijin trayek 

6)   Ijin pengambilan hasil hutan 

 

2.3.3 Hasil Pengelolaan  

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

 Menuruf penjelasan pasal 157 huruf a Undang-undang No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintah. Daerah, bahwa yang dimaksud dengan hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : 

"Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah antara 

lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga".          

 Menurut Abdul Halim (2001 ; 68) yang dimaksud dengan hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah : 

"Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan 
merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan 
milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan". 

 
 Jenis-jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi 

objek pendapatan berikut: 

a.    Bagian Laba Perusahaan Milik Daerah 

b.   Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 

c.    Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank 

d.   Bagian Laba atau Penyetoran Modal/Investasi. 

 

2.3.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 

 Menurut peujelasan pasal 57 huruf a angka (4) Undang-undang No. 33 

Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, bahwa yang dimaksud lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah adalah : 
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“Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah diluar pajak 

dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan asset daerah”. 

 

 Sedangkan pengertian lain-lain PAD yang sah menurut Abdul Halim 

(2004 : 67\ yaitu : 

"Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang 

berasal dari Iain-Iain milik pemerintah daerah". 

 

Jenis-jenis lain-lain PAD yang sah meliputi objek pendapatan berikut ini : 

1.   Hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 

2.    Penerimaan jasa giro 

3.   Penerimaan bunga deposito 

4.    Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 

5.    Penerimaan ganti rugi atas kerugian atau kehilangan kekayaan daerah. 

 Sedangkan menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 33 Tahun 2004 

tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

bahwa Iain-lain PAD yang sah meliputi: 

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan 

2. Jasa giro 

3. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing 

4. Komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau 

pengadaan barang, dan/atau jasa oleh daerah. 

 
 

 


